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ZMLUVA

Číslo zmluvy: 03/FE/2018

objednávater

1.

Názov:

Detská organizácia FÉNIX, o.z., Územná organizácia Snina

Sídlo:

Gagarinova 1559/4, 069 01 Snina

IČO:

17310920 012
2021742965

DIČ:

Číslo účtu:

V zozname OZ č. WS/1-900/90-3751
ČsOB
SK07 7500 0000 0040 2434 0964

V mene ktorého koná:

Mgr. Jozef Talarovič, štatutár

Zapísaný:
Bankové spojenie:

(ďalej len „objednávater`')

11.

Dodávater

Názov:

lng. Zdenko Čopák -RETURN

Síd'o:

lčo:

Mierová 2066/43, 069 01 Snina
44505841

lč DPH:

SK1078957935

Zap,'saný:

OÚ Humenné, číslo živnostenského registra: 720-15688

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu:

SK95 7500 0000 0040 0899 1361

V mene ktorého koná:

lng. Zdenko Čopák

(ďalej len ,,dodávater'')
(spolu s objednávaterom ďalej len ,,zmluvné strany")

sa dohodli v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneni
neskorších predpisovna uzatvorení tejto Zmluvy o poskytnutí služby (ďalej len ``zmluva``) za nižšie

uvedených podmienok:

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára pre dodávku zákazky „Propagačné materiály -pastierske kabely" v rámci realizácie
projektu „Trasa valašskei. kultúry''(ďalej len „projekt"). Projekt je financovaný z Programu lnterreg V-A PorskoSlovensko 2014-2020 (ďalej len „Program``).

Objednávater postupoval pri obstaraní predmetu tejto zmluvy podra zákona č. 343/2015 Z. z. overejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluva vychádza zo zásady vzájomnej výhodnosti pre obidve zmluvné strany, z dodržiavania zásad poctivého
obchodného styku a s prihliadnutím na všeobecne zachovávané obchodné zvyklosti.
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článok 1

Predmet zmluvy

1.

Predmetom zmluvy je závázok dodávatera dodat' tovar podra tejto zmluvy a závázok objednávatera zaplatit`

dodávaterovi cenu za dodávku za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2.

Predmetom zmluvy je zabezpečenie dodávky tovaru pre propagáciu projektu podra programových
dokumentov

Programu

publikovaných

na

stránke

https://sk.plsk.eu

a podra

podmienok

Zmluvy

o poskytnutí NFP č. PLSK.01.01.00-18-0068/16 zo dňa 28.05.2018 (ďalej len ,,Zmluva o NFP").

Špecifikácia tovaru je v prílohe k zmluve.

Článok 11

Cena a platobné podmienky

1.

Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy sa stanovuje dohodou medzi objednávaterom a dodávaterom
podra zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorši'ch

predpisov na základe predloženej cenovej ponuky vo výške:
Cena celkom bez DPH: .......................... 20 810,00 EUR

DPH 20 %

Cena spolu s DPH

4162,00 EUR

24 972,00 EUR

(slovom: dvadsaťštyritisícdevát'stosedemdesiatdva eur s DPH).

Podrobný rozpis ceny tovaru tvorí prílohu k zmluve.

2.

Objednávater bude platiť dodávaterovi dohodnutú cenu za riadne vykonané Činnosti zodpovedajúce

dohodnutým podmienkam, a to na základe predložených faktúr.
3.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávater vystaví a objednávaterovi doruči` faktúru v dvoch originálnych
vyhotoveniach. Faktúra musí obsahovat' všetky náležitosti podra §71 bod 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra tieto náležitostí nebude obsahovať,

objednávater je oprávnený faktúru dodávaterovi vrátit' a oprávneným vrátením prestáva plynút' lehota
splatnosti faktúry a plynie znovu odo dňa doručenia opravenej faktúry.

4.
5.

Splatnost' faktúry je 30 dni' odo dňa vystavenia a následného bezodkladného doručenia objednávaterovi.
V prípade omeškania objednávatera so zaplatením

faktúry podra článku 11 bodu 4 zmluvy, je dodávater

oprávnený požadovať od objednávatera zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý aj začatý
deň omeškania po lehote splatnosti faktúry.
Článok 111

Termín plnenia

1.

Dodávater sa zavázuje vykonávať všetky činnosti súvisiace so zmluvou voči objednávaterovi v termíne:

júl -september 2018.
2.

Objednávater písomne (e-mailom) nahlási objednávku jednotlivÝch častí predmetu zmluvy, pričom lehota

dodania bude 30 dní od tohto objednania.
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článok IV

Práva a povinnosti dodávatera

1.
2.

Dodávaterje povinný vykonať predmet zmluvy riadne podra článku 1 tejto zmluvy.
Dodávater sa zavázuje zachovávat' mlčanlivost' ovšetkých skutočnostíach, s ktorými sa oboznámil pri

vykonaní predmetu zmluvy podra tejto zmluvy a bez súhlasu objednávatera ich neposkytne tretej osobe.
3.

Dodávater sa zavázuje od podpisu tejto zmluvy zúčastňovat` sa na pracovných stretnutiach podra potreby

u objednávatera za účasti zodpovedných osób objednávatera a poskytovať

informácie o stave prípravy

zabezpečenia a realizácie predmetu zmluvy.

4.

Uchovávať účtovnú, podpornú a inú dokumentáciu, súvisiacu s plnením tejto zmluvy minímálne po dobu

piatich rokov od ukončenia aktivít projektu a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu/overovania
súvisiaceho

sdodávanýmislužbami

kedykorvek

počas

platnosti

a

účinnosti

tejto

zmluvy

ato

objednávaterom ako aj oprávnenými osobami.
ODrávnené osobv na vÝkon kontrolv/auditu/overovania na

mieste sú oorávnené:

a) požadovať od dodávatera, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na

pamáťových médiách alebo iné doklady, potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie
doklady

súvisiace

so

zmluvou

v

zmysle

požiadaviek

oprávnených

osób

na

výkon

kontroly/auditu/overovania na mieste,
b)

oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

c)

vyhotovovat` kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.

ODrávnené osobv na výkon kontrolv/auditu/overovania na mieste sú naimá:
a)

Ministerstvo pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Slovenskej republike, úlohu kontrolóra vykonáva

Odbor programov cezhraničnej spolupráce
b)

Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimí poverené osoby,

c)

Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

d)

Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

e)

Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

č'ánok v
Práva a povinnostl objednávatera
1.

Objednávater je povinný podra svojich možností a schopností poskytnút' dodávaterovi patričnú súčinnosť
nevyhnutnú na riadne vykonanie zákazky. Patričnou súčinnosťou sa rozumie najmá:

•

obstarať a odovzdať všetky informácie a doklady súvisiace s predmetom zmluvy,

•

vytvorit' také podmienky spolupráce, aby dodávater mohol riadne a včas splnit' svoj závázok, vrátane
účasti na pracovných rokovaniach súvisiacich s implementáciou projektu, kde to bude dodávater

vyžadovať,
•

určit' osobu alebo osoby, ktoré sa budú aktívne podierat' na niektorých častiach projektu ajeho
nevyhnutných pri'Iohách.

Patričnú súčinnosťje objednávater povinný poskytnúť na výzvu dodávatera bez zbytočného odkladu.

2.

Objednávater sa zavázuje neodkladne oznámit` dodávaterovi všetky podstatné zmeny, o ktorých uvažuje
a ktoré móžu ovplyvnit` realizáciu zákazky ešte pred ich uplatnením.

3.

Objednávaterje oprávnený byt' informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetu zmluvy.

_ _ _ Stmn_a 3 z 5

pg' ::H::oťsío:e:sž [

Projekt č. PLS K.01.01.00-18Ú068/16
Názov: Trasa va lašskej kultúry

v rámci Programu cezhraničnej spolupíáce
lnterreg V-A Porsko - Slovensko 2014~2020

E]

TRASA
vAIAŠst<EJ
KUITUFIV

ZM LUVA

4.

.9.?./FE/2018

Objednávater je oprávnený v pri'pade potreby vyžiadať od dodávatera ďalšie doklady potrebné na
preverenie relevantných skutočností.

Článok vl

Zánlk zmluvy

1.

Zmluva zaniká splneni'm závázkov zmluvných strán podra tejto zmluvy.

2.

Zmluva móže taktiež zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán.

3.

Ak sa po uzavretí zmluvy zmari` jej základný účel v zmysle predmetu zmluvy podra článku 1 a to v dósledku

podstatnej zmeny okolností, za ktorých sa zmluva uzavrela, móže strana dotknutá zmarením účelu zmluvu

vypovedat'. Výpovedná lehota je 30 dní odo dňa písomného doručenia oznámenia o vypovedaní zmluvy
druhej strane. Ukončenie zmluvného vzťahu nezbavuje zmluvné strany povinnosti vysporiadať závázky,
ktoré vznikli počas trvania zmluvy.

4.

Zmluvné strany sú oprávnené

od zmluvy odstúpit`, ak jedna zo zmluvných strán závažným spósobom

poruší ustanovenia tejto zmluvy. Za takéto sa považuje porušenie ustanoveni' zmluvy podra:
a)

článoki body2

b)

článokllbodyia3

c)

článoklllbodla2

d)

článokvbodl

Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpit' aj vprípade odstúpenia od Zmluvy o NFP alebo
akéhokowek jej ukončenia zo strany Riadiaceho orgánu Programu.

5.

Odstúpenie od tejto zmluvy nadobúda účinnost` dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

článok vll

Zodpovednosť za nedostatky
1.

Vprípade, že budú zistené nedostatky v plnení predmetu zmluvy vsúlade sčlánkom 1 tejto zmluvy,

dodávater sa zavázuje odstránit' ich v lehote stanovenej objednávaterom.
2.

Vprípade krátenia úhrady oprávnených výdavkov zo strany Riadiaceho orgánu Programu za plnenie

predmetu zmluvy z dóvodu, že nedošlo v požadovanej lehote k odstráneniu nedostatkov zapríčinených zo
strany dodávatera, je objednávater oprávnený pristúpit' k uplatneniu si zmluvnej pokuty vo výške

neuznaného výdavku za tovary predmetu zmluvy.
3.

K uplatneniu zmluvnej pokuty nedójde, ak kodstráneniu zistených nedostatkov nedošlo z dóvodu na

strane dodávatera a objednávater nezabezpečil primeranú súčinnost' za účelom ich odstránenia.
4.

Pre zmluvné strany budú d`alej platiť ustanovenia § 422 a násl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú

nároky zo zodpovednosti za nedostatky. Nedostatky predmetu zmluvy musi' objednávater reklamovať
písomne u dodávatera v lehote do 5 dní odo dňa zistenia nedostatku.
S.

Objednávatersi vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie chybnej, poškodenej alebo nekompletnej dodávky.

článok Vlll

Spoločné a záverečné ustanovenia

1.

Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia pÍíslušnými ustanoveniami Obchodného zákonni'ka

a inými právnymi predpism platnými na území Slovenskej republiky.

Strana 4 z 5
Projekt č. PLS K.01.01.00-18-0068/16

pĚ ::n::oFsro:e:sřo ]

Názov: Trasa valašskej kultúry

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
lnterreg V-A Porsko - Slovensko 2014-2020

E

TRASA
VALAšSKEJ
KULTURY

zM LuvA

2.

.g.á7FE72oi8

Ak je niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na ostatné
ustanovenia zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanoveníe platných právnych predpisov

zodpovedajúce účelu tejto zmluvy, ktoré nahradí neplatné ustanovenie.
3.

Obsah tejto zmluvy je možné menit' adopíňat` po dohode zmluvných strán. Zmeny sa vykonávajú
v písomnej forme dodatkamí označenými poradovým číslom a budú podpísané zodpovednými osobami
zastupujúcimi zmluvné strany.

4.

Táto zmluva nadobúda platnost` dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnost' v zmysle § 47a ods. 1
0bčianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia za predpokladu kladného stanoviska

Riadiaceho orgánu Programu k procesu verejného obstarávania na výber dodávatera. Účinnosť zmluvy je
podmienená odkladacou podmienkou, ktorou je schválenie zákazky v rámci kontroly dokumentácie

z procesu predmetného verejného obstarávania zo strany Riadiaceho orgánu, t.j. doručenie správy

z kontroly objednávaterovi, ktorou sa schváli predmetné verejné obstarávaníe.
5.

Objednávater a dodávater sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu oakejkorvek
skutočnosti alebo okolností, ktorá by mohla priamo či nepriamo zmariť alebo podstatne st`ažit' plnenie

predmetu zmluvy, je táto zmluvná strana povinná okamžite o tejto skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť
druhú zmluvnú stranu.

6.

V prípade akéhokorvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich zmluvné strany zavázujú riešit'

bez zbytočného odkladu vzájomnou dohodou.
7.

Zmluva je vyhotovená vštyroch rovnopisoch, pričom dodávater dostane jeden podpísaný rovnopis

a objednávater dostane tri podpi`sané rovnopisy.
8.

Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých údajov,

ich slobodnej vóle, nebola dojednaná vtiesni, aní za inak nevýhodných podmienok a že im nie sú vdobe

podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedzit'jej obsah a účinnost'.

Vsnine,dňa....g.2ť..9.?.-.?..Áť

v snin., dňa ....Q#..9.Í.:.4Ž49

Za dodávatera:

Za objednávatera:

Mgr. Jozef Talarovič

'ng.Zdenvočoi;í.`í....í.............

štatutár

Štatutár

Príloha: Cenový návrh
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Cenový návrh

Zám:

Pmpapčnérhaterlálv-pstl.rsk.kabelv

Pr®J.kt:

Tm v.I*h| lultirv

Obst.riv.júcI:

Detská organizácia Fénix, o.z., Územná organizácia Snlna

Mgr. Jozef Talamvič, Gagarinova 1559/., 069 01 Snin®

lng. Zdenko Čopák - RETURN, Mlemvá 2066/43, 06901 Snina
Ucl`édzač: ...„ ........ „„ ............ „ ....... „ ......,......................... „ ................... „ .......................................... „ ....... „...„

(obcl.odný názw a adresa sldla)

počet ks

Častl:

cenajednotková

cena spolu

(€ bez DPH)

(€ bez DPH)

PASTI ERSKE KABELY

ručne tkané n@ krosnách,

1 000,0

20810€

20,81€

z ovčej vlny (rúna),
označené losom lnterFeg a EÚ

2081«

cem spolLi (€ bez DPN)

416Z€

DPH

c€r. spolu (€ s DPN)

24972€

Dátum: ..!9...e...29.1.?.

-.-....;ů.ri.;.#.;ďti;%;``````.

